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 كتابة البيانات الصحفية
 

على الرغم من  تتيح لك البيانات الصحفية تقديم بيان رسمي أو معلومات أو إعالن لعامة الناس باستخدام وسائل اإلعالم.
، إال أن البيانات الصحفية يمكن أن تكون فعالة للغاية كجزء من استراتيجية عالقات عامة شاملة لتبادل أنها أداة تقليدية

 .المعلومات المتعلقة بالعالج الوظيفي
 فيما يلي أهم النصائح إلنشاء بيان صحفي ناجح:

 
 ما إذا كان هناك شيء يستحق النشر. قيّم
 

ما يجعل األخبار جيدة. هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في االعتبار عند  ضع في اعتباركحدد أخبارك بعناية: 
 بما في ذلك:، ا كنت تريد التعامل مع قصة معينةتحديد ما إذ
 أو لمنظمتك أو األشخاص داخلها؟ وظيفيلعالج الومهمة ل صلة ذات األخبار كيف أن المالءمة:

ها. هل توضح القصة ، تزداد احتمالية قراءتتؤثر عليهم أخبارك أو تتعلق بهم األهمية: كلما زاد عدد األشخاص الذين
 أكبر في المجتمع؟ ا  مشكلة أو وضع

 ".وية جديدة ليتم اعتبارها "أخبارا  أو تتضمن زاالتوقيت: يجب أن تكون القصة جديدة 
. االهتمام البشري: ال يتم تأريخ قصص االهتمام البشري بالسرعة نفسها وال يجب أن تؤثر على عدد كبير من األشخاص

 مكان حدوث القصة في العالم. قد ال يهم أيضا  
 

 أو مؤسسة معروفة؟ ا  الشهرة: هل تتضمن أخبارك شخص
ة مشروعة ما تهتم وسائل اإلعالم بالقصص األولى على اإلطالق. إذا كانت لديك مطالب ا  غالباألول هو األفضل: 

 .عرضك وكالمكباالبتكار، فيجب أن يكون هذا هو قلب 
 

ع ّ  بيانك الصحفي جم 
 أجب عن األسئلة: قدم معلومات لإلجابة على ماذا ومتى ولماذا وأين ومن وكيف.
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 الذي العنصر إنه. حرفا    عن يزيد ال - وقويا   لعرض: يجب أن يكون العنوان موجزا  يوقف ااستخدم عنوانا  رئيسيا  
 .بهم الخاص الوارد صندوق في التالي العنصر إلى واالنتقال عملك حذف إلى دفعهم أو القراء جذب إلى إما سيؤدي

 
 احصل على الحقائق في نصابها الصحيح: اعرض الحقائق في فقرة تمهيدية قوية.

 
 الفيديو مقاطع تضمين إن. كبير حد إلى الصحفية الحملة نتائج وتحسين قصتكيمكن أن تساعد الصور في سرد : كن مرئيا  
 تحويل اعتبارك في ضع. مرة 3.5 بمقدار بك الخاصة العامة العالقات مواد مشاركة احتمالية زيادة يعني والصور
 رسائل المقارنة وعناصر لجمهور متعدد اللغات.و االستطالع ونتائج اإلحصائية للمراجعات رسم بياني إلى أخبارك

 
حيوية ة بقصتك يوفر شرعية "تضمين االقتباسات": تضمين األفكار واآلراء من القادة أو الشخصيات المهمة المتعلق

 وخالية من المصطلحات.للمحادثة  . حافظ على اقتباساتكا  بشري ا  وعنصر
 

 األشياء الواضحة: ال تنس معلومات منظمتك وتفاصيل االتصال. تذكر
 

أو ما تعنيه ، ه لن يعرف الجميع ما تسمى مؤسستكنحب االختصارات ولكن تذكر أن تهجئها لقرائك: نحن جميعا  

 .االختصارات األخرى المستخدمة في العالج الوظيفي
 
 ا  اجتماعيتواصل ، شارك، لرسأ
 

. توفر لك جهات بيانك اإلخباري إلى قائمة جهات اتصال معدة بعناية أرسل: التصال الخاصة بكاحصل على جهات ا
لذا حقق  -االتصال الخاصة بك مجموعة رائعة من األشخاص الذين لديهم زمالء وطالب وأقران لمشاركة رسالتك 

 .أقصى استفادة منهم. قم بإنشاء قاعدة بيانات واستمر في اإلضافة إليها عند إجراء جهات اتصال إضافية
 

ك زمالئك المحترفين واألعضاء نطاق جهات االتصال الخاصة بك: يجب أال تشمل جهات االتصال الخاصة ب وّسع
، والمجالت والمنشورات التجارية / العاملين في المجاالت ذات الصلة الصحفيين بل يجب أن تشمل أيضا   ،فحسب
 الكثير.، والمدونين البارزين في هذا المجال وغير ذلك يةالصناع

 
يمكن أن يكون تطوير العالقات مع المنظمات  أخبارك.عمل مع منظماتك: اطلب من المنظمات األعضاء مشاركة ا

 للغاية. تماعي والمشاركة المتبادلة مثمرا  الشريكة عبر وسائل التواصل االج
 

اإلنترنت واعرف من قد يكون مهتما  اتصل ب - كن اجتماعيا   شارك على جميع وسائل التواصل االجتماعي الممكنة:
 .وأرسل

 
وصولك للرد والمتابعة مع البيان الصحفي الخاص بك: قم بتسمية شخص للرد على االستفسارات. تأكد من إمكانية تابع 

 جهات االتصال إذا كانت لديهم أسئلة أو بحاجة إلى مزيد من المعلومات.
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